
 

 
 

 

1 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

 
 
 

 

คำช้ีแจง 
ผู้ส่งสมัคร 

 หน่วยงานของรัฐ  
 หน่วยงานภาคเอกชน 
 ประชาชน 
 หน่วยงานอื่น ๆ  

เง่ือนไขของผลงานที่ส่งสมัคร 

 แผนงาน/โครงการที ่ เสนอจะต้องดำเนินการ เพ ื ่อแก้ไขปัญหาความยากจนที ่เก ิดขึ ้นภายในพื ้นท่ี   
     ซึ่งอาจเป็นระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นท่ีเฉพาะก็ได้ 
 การดำเนินงาน/กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการบูรณาการ 
     ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาฯ ที่เกิดผลลัพธ์อย่างเป็น  
     รูปธรรม 

 
ผู ้สม ัครจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลที ่แสดงให้เห็นถึงบทบาทและการทำงานแบบมีส่วนร่วม  

ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ โดยจะต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อประกอบการพิจารณารางวัลฯ ตาม
แบบฟอร ์มท ี ่กำหนด และส่งใบสม ัครและเอกสารเพ ิ ่มเต ิม (เฉพาะที ่ เก ี ่ยวข ้องเท ่าน ั ้น ) ให ้แล ้วเสร็จ 
ภายในวันท่ีปิดรับสมัคร 
  

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำป ีพ.ศ. 2563 
ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 



 

 
 

 

2 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

วิธีการสมัคร 

หลักการเขียนใบสมัคร 
1. ใช้ Font TH Sarabun Size 16 โดยเขียนเนื้อหาให้อยู่ภายในจำนวนหน้าท่ีกำหนด คือ 5 หน้ากระดาษ A4  
2. การอัพโหลดใบสมัครควรอัพโหลดท้ังไฟล์ PDF และไฟล์ Word 
3. เอกสารแนบอัพโหลดเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องและสำคัญ พร้อมแจ้งไว้ในใบสมัครด้วยว่าอยู่ในหน้าใด 

การสมัครแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ        

1. สมัครขอรับรางวัลฯ (หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม) โดยสมัคร 
ผ่านระบบออนไลน์  https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 

2. แมวมอง เป็นผู้เสนอช่ือให้ (หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม) โดย 
➢ ส่งเอกสารทางอีเมล์ : pae.malay@hotmail.com หรือ ArtitayaPK@gmail.com 
➢ ทางไปรษณีย์ : สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  และการสร้างความ

สามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป) ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 
10300 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

สอบถามติดต่อ : นายมหาชัย วงษ์เค่ียม โทร. 083-236-8778 
นางสาวอาทิตยา ปวงคำ   โทร. 087-788-5319 

 



 

 
 

 

3 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

ข้อมูลของหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล 
 
1. ช่ือหน่วยงาน……….........................................……………………………………….............................................. 

2. ช่ือโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ช่ือ-นามสกุล………………………………………………………………………………………. 

ตำแหน่ง…………………………………………………………............... 

สำนัก/กอง……………………………………………………………………………………………………………… 

เบอร์โทรศัพท์……………………………………………….เบอร์โทรสาร……………………………………………………………. 

โทรศัพท์มือถือ………………………………………………e-mail……………………………………………………………………. 
 

3.2 ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………. 

ตำแหน่ง…………………………………………………………………………….. 

สำนัก/กอง…………………………………………………................................................. 

เบอร์โทรศัพท์……………………………………………….เบอร์โทรสาร……………………………………………………………. 

โทรศัพท์มือถือ………………………………………………e-mail……………………………………………………………………. 

 
หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน 
  

นางสาวลดาวัลย์ นักฟ้อน 

 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

สถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 

0 75 68 0337 

 

08 1857 4531 lada57wan@gmail.com 

นายประสิทธิ์ แสงภักดี 

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่ 

สถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 

0 75 68 0337 0 75 68 0338 

08 7273 3397 Prasit1810@hotmail.com 

“พัฒนาที่ดิน พลิกผืนดิน ถ่ินใต้ 200 ไร่ แก้จน” 

สถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน 

0 75 68 0338 



 

 
 

 

4 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

เกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

เนื้อหาในส่วนนี้ต้องไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ในกรณีท่ีอ้างอิง
เอกสาร โปรดระบุหน้าที ่ บรรทัด เลขที่หน้าให้ชัดเจน ทั้งนี ้ ควรแนบภารกิจสำคัญขององค์กรและวิเคราะห์  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มิติที่ 1 : การประเมินยุทธศาสตร์การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ (20 คะแนน)  

(1) การกำหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานขององค์กร ท่ีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
จากนโยบายการลดต้นทุนการผลิต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถ่ายทอดลงสู่ระดับกรม กรมจึงมีการ

กำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายดังกล่าวในเชิงบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายท่ี
เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร คือ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20) และมีต้นทุนการผลิต
ลดลง (ร้อยละ 20) ซึ่งเช่ือมโยงในแต่ละแผนงาน/โครงการของกรม ท่ีสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวและสอดคล้องกับ
เป้าหมาย SDGs1 การขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ และ SDGs2 ยุติความหิวโหยและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
(2) บทบาทนำของผู้บริหารองค์กร ความเป็นผู้นำของผู้บริหารองค์กร ในการขับเคล่ือนการทำงานให้เกิดผลอย่าง

เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง รวมท้ังได้รับการยอมรับจากประชาชน 
ผู้บริหารของกรม กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายสำคัญสูงสุดขององค์กร ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจาก

บุคลากรทุกระดับ และถ่ายทอดจากนโยบายสู่การปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามงานในระดับพื้นท่ี 
และมีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคลทุก
ระดับ ให้เกิดการบรรลุเป้าหมายร่วมกันท้ังองค์กร 
(3) การสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินโครงการเพื ่อแก้ไขปัญหา ในด้านต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อสร้างความท่ัวถึงและเท่าเทียมให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเกษตรกรเป้าหมาย มีการสอบถาม

ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน โดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ความสอดคล้องของสภาพพื้นท่ี 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน 

(4) องค์ประกอบและวิธีการตรวจสอบการมีส่วนร่วม รายละเอียดการกำหนดองค์ประกอบในการมีส่วนร่วม และ
วิธีการท่ีใช้ตรวจสอบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารงานตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ

หน่วยงาน เชิงผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน
กรม (หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค) และหน่วยงานภายนอกกรมฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และครอบคลุมทุกมิติการประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน แบ่งเป็น ระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และ 2) เชิงผลสัมฤทธิ์ 

มิติที่ 2 : การประเมินกลไกการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (40 คะแนน) 

(1) การบูรณาการในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดง
ความเห็น แลกเปล่ียนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีมติร่วมกันในท่ีประชุม 



 

 
 

 

5 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

ภาคีเครือข่ายท่ีร่วมดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นท่ีบ้านบางเจริญ หมู่ท่ี 5 ตำบลนาเหนือ 
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ให้มีความกินดี อยู่ดี มีสุข เพิ่มขึ้น ประกอบด้วยสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน (key actor) เข้าบุกเบิกพัฒนาพื้นท่ีใน
ท้องที่ดังกล่าว ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการอยู่ดีกินดีของเกษตรกร จำนวน 215-0-71 ไร่ เมื่อปี 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม (facilitator) ในการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ได้แก่ แหล่งน้ำต้นทุนทางการเกษตร ระบบถังสูง ระบบท่อกระจายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ปรับพื้นที่จัดสรรให้
เกษตรกรเพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้ จำนวน 58 รายๆ ละ 2 ไร่ และริเริ่มโครงการนำร่องการบริหารจัดการ
ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางเจริญ หมู่ท่ี 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ขึ้นใน ปี พ.ศ. 
2560 ดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการงานร่วมกันตามภารกิจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการทำงาน (partnership) อย่างเป็นรูปธรรมตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด**1 **2 และการบริหารจัดการแปลงด้านต่างๆ **3 มีหน้าที่ในการสนับสนุน/
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ และ
ความกินดี อยู่ดี มีสุข ยิ่งขึ้น ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากการจัดทำ
โครงการฯ นี้ รวมถึงอำนาจหน้าท่ีตามคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานฯ **1 **2 **3 
**เอกสารแนบ 1) คำสั ่งอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี ่ ที ่ 5/2560 2) คำส่ัง
อนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ท่ี 11/2560 3) คำส่ังอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกระบี่ ท่ี 12/2560 
(2) กระบวนการทำงานขององค์กรมีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น/

สภาพปัญหา ท่ีเป็นประเด็นสำคัญหรือแนวโน้ม/สถานการณ์/ผลกระทบ ท่ีนำไปสู่การริเริ่มแผนงาน/โครงการ
รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินแผนงาน/โครงการ 
เดิมเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแก้ว และป่าควนยิงวัว ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 543 พ.ศ. 2516 โดย

กรมป่าไม้ได้จัดสัมปทานให้บริษัทจิตรธวัชสวนปาล์ม จำกัด ใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มน้ำมัน หมดอายุการ
สัมปทาน วันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2543 ต่อมาวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต
ที่ดินท้องท่ี ในพื้นที่ตำบลเขาเขน ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา และตำบลนาเหนือ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการอยู่ดีกินดีของเกษตรกร เมื่อปี พ.ศ. 2557 ชาวชุมชนตำบล 
นาเหนือจำนวนกว่า 50 ครัวเรือน ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้ประโยชน์พื้นท่ีจำนวน 215-0-71 ไร่ ข้างต้น เพื่อ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยผ่านสถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่ 

สถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่ได้ขออนุญาตใช้พื ้นที่ดังกล่าวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ และเริ่มเข้า
ดำเนินการงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 โดยมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ เหตุผลความ
จำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา พบว่า พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาทรัพยากรดินเสื ่อมโทรมเนื่องจากมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ผ่านการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ปาล์มน้ำมัน) มาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของดินต่ำ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ ง่ายต่อการชะ
ล้างพังทลายหน้าดินในบริเวณที่มีความลาดชันสูง ดินเป็นกรดจัด ปริมาณน้ำไม่เพียงพอทางการเกษตร ขาด
แคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร 



 

 
 

 

6 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

ปลูกปาล์มน้ำมัน และยางพารา เป็นหลัก เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันราคาปาล์มน้ำมัน และยางพารา ตกต่ำ 
เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีภาระหนี้สิน 

จากสภาพปัญหาของพื้นที่ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
เกษตรกร พร้อมจัดสรรพื้นท่ีทำกินให้เกษตรกร จำนวน 58 รายๆ ละ 2 ไร่ ท้ังหมด 60 แปลง **4 โดยเกษตรกร
ทั้ง 58 ราย **5 ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด **1 **2 และริเริ่ม
โครงการนำร่องการบริหารจัดการดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางเจริญ หมู่ท่ี 5 ตำบลนาเหนือ อำเภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ขึ้นใน ปี พ.ศ. 2560 ดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการงานร่วมกันตามภารกิจของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 2) เพื่อพัฒนาเป็นพื้นท่ีต้นแบบการปรับเปล่ียนการปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นเกษตร
ผสมผสาน และ 3) เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร มีเป้าหมายในการดำเนินงาน 1) เกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 2) เป็นแปลงต้นแบบการบริหารจัดการดินและน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นท่ีอื่นๆ นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 3) เกษตรกร
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ มีความอยู่ดีกินดีขึ้น โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผ่านกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม **6 
**เอกสารแนบ 4) ผังแปลงโครงการนำร่องการบริหารจัดการดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 5) รายช่ือเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 58 ราย 6) แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน (Flow Chart) โครงการนำร่องการ
บริหารจัดการดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) การใช้นวัตกรรมในการดำเนินโครงการ ที ่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว  

มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เบื้องต้นมีการนำระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map-Online) และโปรแกรม

สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย (LDD Soil Guide) สามารถเรียกใช้ได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบ online และ
โทรศัพท์มือถือท้ังระบบ ios และAndriod มาใช้ในการการวางแผนการใช้ท่ีดิน เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตใหม่ท่ี
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการผลิตในระยะยาว มีการเช่ือมต่อระบบฐานข้อมูลตาม
ภารกิจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ระดับความเหมาะสมของดินต่อการปลูกพืช แหล่งน้ำ แหล่งรับซื้อ 
เป็นต้น ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ลดความเสี่ยงต่อ
ความเสียหายด้านภาระต้นทุนการผลิตสูง ราคาและผลผลิตตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีการเชื ่อมต่อระบบฐานข้อมูลตามภารกิจระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ในรูปแบบไฟล์ 
ดิจิตัล เพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการส่งต่อ และเช่ือมโยงข้อมูลในการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน www.ldd.go.th call center 1760 กระดานสนทนา (web board) คุยกับหมอดินผ่าน 
line (Chatbot) ด้วย ID : @Chatmordin Facebook กลุ่ม line ฯลฯ มีระบบการจัดการฐานข้อมูลทะเบียน
หมอดินอาสาท่ัวประเทศ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี mordin.ldd.go.th และจัดทำ Mobile Application 
เว็บไซต์ ซึ่งประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าดูและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ 
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(2) การใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายภาคีที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ระบุสื่อที่ใช้และ
เครือข่ายภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีภารกิจทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผลสำเร็จ 

มีการสื่อสารเชื่อมต่อการทำงานและสร้างภาคีเครือข่าย โดยผ่านระบบหนังสือราชการ การประชุม
ประจำเดือน การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ การใช้อุปกรณ์สื ่อสารระบบ
โทรคมนาคม ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ คลื่น 98.5 MHz และ
ระบบสื่อสารทางโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คต่างๆ เช่น การจัดตั้งกลุ่มไลน์ (group line) ภาคีเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มไลน์
กระทรวงเกษตรฯ กระบี่ กลุ่มไลน์บางเจริญโมเดล เฟสบุค (facebook) เป็นต้น เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดอย่างเกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว ครอบคลุมกลุ่มบุคคลและพื้นท่ีเป้าหมายมากท่ีสุด 

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิรูปที่ดินจังหวัด กรมประมง 
กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณจั์งหวัด 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์จังหวัด กรมการปกครอง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายกสมาคมโรงแรมจังหวัด ประธาน
คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด บริษัทประชารัฐ ผู้นำชุมชน เกษตรกร เป็นต้น ตามรายนามหน่วยงานใน
คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานฯ **1 **2 **3 
**เอกสารแนบ 1) คำสั ่งอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี ่ ที ่ 5/2560 2) คำส่ัง
อนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ท่ี 11/2560 3) คำส่ังอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกระบี่ ท่ี 12/2560 

มิติที่ 3 : การประเมินผลลัพธ์ที่บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (40 คะแนน)  
(1) ผลงาน/โครงการเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจาก 

1.1 การเปลี ่ยนแปลงของประชาชนภายใต้เส้นความยากจน โดยพิจารณาจากสถิติและผลของการ
เปล่ียนแปลง รวมทั้งพฤติกรรมการใช้จ่ายและหนี้สินครัวเรือน และ/หรือ 
1.2 การเข้าถึงปัจจัย 4 ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค รวมไปถึงระดับคุณภาพชีวิต
และการอยู่ดีมีสุขของคนในพื้นท่ี 

จากผลการศึกษาต้นทุนผลตอบแทนจากการปรับเปล่ียนการปลูกพืชเชิงเด่ียว (ปาล์มน้ำมัน) เป็นการทำ
เกษตรผสมผสาน ของเกษตรกรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินทำกินในพื้นท่ีโครงการนำร่องการบริหารจัดการดินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางเจริญ หมู่ท่ี 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ท้ัง 58 ราย พบว่า 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเดิมปลูกปาล์มน้ำมัน มีรายได้เฉลี่ยสุทธิ 1,861 บาท/ไร่/ปี หรือ 155 บาท/ไร่/
เดือน เมื่อปรับเปล่ียนมาทำเกษตรผสมผสาน มีรายได้สุทธิเฉล่ีย 60,041 บาท/ไร่/ปี หรือ 5,003 บาท/ไร่/เดือน 
ครัวเรือนได้รับการจัดสรรท่ีดินทำกินครัวเรือนละ 2 ไร่ เพราะฉะนั้นแต่ละครัวเรือนจะมีรายได้สุทธิเฉล่ียเดือน
ละ 10,006 บาท **7 เป็นท่ีประจักษ์ว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น 

การเปล่ียนแปลงของเกษตรกรท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ ภายใต้เส้นความยากจน พบว่า เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 58 ราย มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 10,006 บาท/คน/เดือน ซึ่งสูงกว่า เส้นความยากจน (Poverty 
line) ของจังหวัดกระบี ่ปี พ.ศ. 2561 อยู่ท่ี 2,666 บาท/คน/เดือน **8 ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
มีความกินดี อยู่ดี มีสุข ขึ้น 



 

 
 

 

8 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

**เอกสารแนบ 7) ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนการผลิตพืชแบบเกษตรเชิงเดี ่ยว (ปาล์มน้ำมัน) กับการ
ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีโครงการนำร่องการบริหารจัดการดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เกษตรกรได้รับการจัดสรรรายละ 2 ไร่ 8) ตารางเส้นความยากจน (Poverty line) จำแนกตามจังหวัด ปี พ.ศ. 
2543 - 2561 

(2) ข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็น
รูปธรรม อธิบายถึงภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนดอนาคตร่วมกันโดยใช้ความหลากหลายของ
องค์กร กลไกในการดำเนินการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน 
ข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่าย คือการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน

คือ 1) เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2) เป็นแปลงต้นแบบการบริหารจัดการดินและน้ำตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และ 3) เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ มีความกินดี อยู่ดี มีสุข ขึ้น บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กลไกการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน คือ การประชุม ปรึกษา/หารือ รับฟังข้อมูล/ข้อเท็จจริง เพื่อ
สืบหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง จากนั้นก็กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เกิดขึ้น เพื่อการนำไปปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างเป็นฉันทามติตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
(3) การขยายผลและความยั่งยืน สามารถนำต้นแบบในการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาความยากจนไปขยายผลใช้

กับพื้นที่อื ่น ๆ ได้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเป้าหมายที่ต้องการ กลไกการขับเคลื่อน 
ขั้นตอน/วิธีการทำงาน ผลสำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ซึ่งเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
คาดว่าโครงการฯ นี้ น่าจะมีความยั่งยืน และสามารถขยายรูปแบบการดำเนินงานไปยังพื้นท่ี และชุมชนอื่นๆ 

ได้ โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรดิน น้ำ ปัญหาเศรษฐกิจ และ
สังคม ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากมีรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม มีการวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานไว้อย่างเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี มีการบริหารจัดการพื้นท่ีโดยผู้นำกลุ่มท่ี
เข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกเกษตรกร ทั้ง 58 ครัวเรือน ผ่านรูปแบบคณะทำงานฯ **9 มีกลไก
การขับเคล่ือนโดยคณะทำงานฯ แบบบูรณาการ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีความสมัครใจ ยอมรับการพัฒนา
เพื่อการกินดี อยู่ดี มีสุข โดยจากการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย พบว่า
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.2 มี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ มีการกำหนดแนวทางการขยายผลพื้นท่ีต้นแบบการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความ
ยากจนนี้ ไปยังพื้นท่ีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ ในพื้นท่ีจังหวัดกระบี่ จำนวน 2,000 ไร่ โดยยึด
รูปแบบการดำเนินงาน กลไกการขับเคล่ือน ผลสำเร็จ และประโยชน์ท่ีได้รับ ตามรูปแบบเดียวกันกับโครงการนำ
ร่องการบริหารจัดการดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี ่
**เอกสารแนบ 9) คำสั่งสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ที่ 018/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแปลง
พื้นท่ีโครงการนำร่องการบริหารจัดการดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 


